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Dato: 4. september 2021 
 
 
 
 

Referat  
Vallensbæk Rideklub 

Bestyrelsesmøde nr. 4 onsdag den 1. september kl. 18.30-21.00 
Mødet blev afholdt i Cafeen på VRA 

 
Deltagere i mødet: 
Emilie R. Johansen, Henrik Jørgensen, Julie Bisgaard, Michelle Bertram Jensen, Isabella Lind-Larsen 
og Britha Skov Jensen 
 
Afbud: Sophie S. Clausen, Emma Bøjer 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt. 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 3, fra den 4. august 2021: 
Fremadrettet underskriver alle deltagere i mødet referatet. 
Referatet er ikke nr. 2 men nr.3.  
Referatet blev herefter godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 
3. Opfølgning på tidligere møder:  

Et udkast til en samarbejdsaftale mellem VRA-Voltige og VLR udarbejdet af Emilie og Mette 
Sylvest, blev gennemgået. 
Udkastet var først udsendt til bestyrelsen tirsdag den 31. august 2021 kl. 18.37. 
Det har ikke været muligt for den samlede bestyrelse at sætte sig ind i alle detaljer, hvorfor 
man enedes om at samarbejdsaftalen behandles på næste bestyrelsesmøde med de 
rettelser, som blev drøftet. Emilie tilretter og udsender senest mandag den 6. september 
kl. 18.00 det tilrettede dokument. 
 

4. Orientering fra formanden: 
Klubtrøjer-farve:  
Jule, Isabella og Sophie får ansvaret for at finde et firma og indhente tilbud på modeller og 
priser. 
Rideskoleudvalg – udsættes til næste møde. 

5. Orientering fra kassereren: 
Foreningskonto: Formaliteterne er ved at være på plads 
Aflæggelse af regnskab for stævnerne i marts måned sammen med ISR. 
Henrik kontakter ISR for snarlig afregning. 

http://www.rideklub.vlr/


Aflæggelse af regnskab for stævnet i juni måned ISR og VRA. 
Disse regnskaber må snarest afsluttes med ISR-Per-VLR 
Regnskab for dressurstævnet august. Det endelige regnskab er endnu ikke afsluttet, men 
det ser ud til at blive et mindre overskud. Regnskabet afsluttes når alle bilag og 
efterregulering er modtaget fra DRF 
Der er Indkøbt et sæt dressurbogstaver og skammel til Pararytterne for i alt kr. 5.450 
Regnskab for klubkontingenter udviser et overskud på kr. 2760. Der betalt for optagelse i 
DRF kr. 4.000 og årskontingent DRF kr. 5.500. 
VLR er oprettet i Vallensbæk Kommunes foreningsregister og godkendt som forening 
Børneattester, Britha arbejder videre med disse 
Velkomstfolder til nye medlemmer: Britha og Emilie laver et udkast. 
Britha kontakter Per for at få udskiftning af låse i Bjælkehytterne og kontoret i kælderen. 

Rapport fra udvalg: 

a) Springudvalget: 
Emilie-Julie-Emma-Jule-Isabella-Cecilie Eck (nyt medlem) 
Stakladen og pladsen bag barrieren er tømt for al brugbart springudstyr 
Al spring materialet er gennemgået og malet, og det er der kommet rigtig mange flotte  
spring ud af. Kan noget repareres? Spørg Miro. Det der ikke kan repareres, bør kasseres 
eller gives væk. 
Maling til springene er sponsoreret af DMDC, har til gengæld fået benævnt en 
springklasse. 
Funktionsbeskrivelse for udvalget udarbejdes. 
Der afholdes snarest muligt et møde i udvalget. 
Bestemmelserne for klubmesterskaberne i spring bør opdateres. 
VLR deltager i Vestegnsmesterskaberne i spring 2022. 
Der er indkaldt til møde for Vestegnsklubberne den 20. oktober 2021 på GLK. 
 

b) Dressurudvalget: 
Britha-Michelle-Sophie-Cecilie Jensen, Karsten Bratlien Hein og Bettina Olsen. 
Udvalget har fået 2 nye medlemmer – Karsten og Cecilie 
Stævnerapport fra dressurstævnet den 21.-22. august gennemgået, Britha scanner 
stævnerapporterne og sender den til bestyrelsen og DRF 1. 
Bestemmelserne for klubmesterskabet dressur – Cup: Britha tilretter bestemmelserne 
for dressurklubmesterskabet og kommer med et oplæg til en VLR-Cup. 
Championatsregler: Britha laver de endelige regler, som lægges på hjemmesiden 
sammen med et skema til indberetning 
18.-19. september C- dressurstævne lørdag, D-E dressurstævne søndag. 
30.-31. oktober C-dressurstævne med BlueHors Paracup Finale. 
27.-28. november klubmesterskaber hest/pony/rideskoleryttere med Brogaardens 
Paracup Finale. 
VLR deltager i Københavnsmesterskaberne i dressur for  2022. Med i mesterskaberne 
er: SPR-BAL-VLR, der er indkaldt til et møde?? 
VLR deltager i  Vestegnsmesterskaberne dressur 2022, der er indkaldt til møde på GLK 
den 20. oktober 2021. 
 

c) Festudvalget- Cafeudvalget 
Sophie-Jule-Bettina 
Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for udvalget 



Der mangler en dato til Julebanko. Jule kontakter Sophie så der snarest kan aftales en 
dato. 
 

d) Sponsorudvalget 
Britha-Emilie-Henrik-Per 
Britha laver funktionsbeskrivelse for udvalget. 
Sponsorkontrakten til maling er udarbejdet. 
Hvordan skal vi fremover finde sponsorer og hvad skal vi fremadrettet sponsorer. 
En rideskolemor har tilbudt at sponsorere nogle gaver til rideskolestævnet. 
 

e) Hjemmesiden-Instagram-FB 
Isabella 
 
 

6. Orientering fra Henrik 

Henrik arbejder videre med nogle datoer for 2022, herunder rideskolen. 
Hjemmesiden bør opdateres med historik og aktiviteter. 
Henrik ansøger om optagelse i Parasport Danmark. 
Henrik efterlyste Interne referater. 
Nyhedsmail – Henrik laver et udkast. 
Hjælperpolitik. 

 
7. Evt. herunder ny mødedato 

Nyt møde bliver onsdag den 8. september kl. 19.00-21.00 i Cafeen på VRA 

 

Underskrift: 

Emilie R. Johansen, formand:_______________________________________________ 

Julie Bisgaard, næstformand:_______________________________________________ 

Britha Skov Jensen, kasserer:_______________________________________________ 

Sophie S. Clausen, sekretær: ikke tilstede 

Jule Overgaard, bestyrelsesmedlem:_________________________________________ 

Michelle Bertram Jensen, juniorrepræsentant:__________________________________ 

Henrik Jørgensen, konsulent for bestyrelsen:___________________________________ 

Emma Bøjer, bestyrelsessuppleant: ikke tilstede 

Isabella Lind-Larsen, bestyrelsessuppleant:______________________________________ 

 

Referent: Britha  


